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 األمين العام
 كينيدي غاستورن. د البروفيسور سعادة

 

 

البروفيسور كينيدي غاستورن، من جمهورية تنزانيا المتحدة، األمين العام السادس 
أغسطس/  51تولى منصبه في اإلفريقية.  - ستشارية القانونية اآلسيويةللمنظمة اال

امسة والخمسين التي في الدورة السنوية الخ انتخب لمدة أربع سنوات  و م. 6152آب 
 عقدت في مدينة نيودلهي )المقر الرئيسي(، الهند.

 ستشارية القانونية اآلسيوية اإلفريقيةاالرؤية للمنظمة 

ستشارية القانونية ه األمين العام للمنظمة االتصفتكمن أولوية األستاذ غاستورن ب
ار الجماعي على باسم "المركز" للحو  اآللكو تعزيز منظمةفي اإلفريقية،  - اآلسيوية

على أنه سيواصل  ويصر أيضا   .القانونية للدول األعضاء من آسيا وأفريقياالشواغل 
االهتمام جذب من اإلفريقية  - ستشارية القانونية اآلسيويةالمنظمة االتجاه تمكن العمل 

 والعادلفي عملية صنع القوانين الدولية مما يؤدي إلى تطورها التدريجي الحقيقي 
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في أنشطة  الفعالة لمشاركةلدف إلى توليد قوة دفع جديدة بين الدول األعضاء وكذلك يه
للحصول من آسيا وأفريقيا  الدولب ترحيبالتشجيع و الكما يهدف إلى و منظمة اآللكو 
 اآللكو.في منظمة على عضوية 

بناء عالقات قوية للعمل مع األمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ويرى ضرورة 
ة القانون الدولي، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات اإلقليمية مثل رابطة دول ولجن

، ومنظمة التعاون االقتصادي ورابطة جنوب آسيا فريقياإلواالتحاد جنوب شرق آسيا، 
عن أمله في ازدياد نطاق االرتباط مع المنظمات الحكومية  ويعرب .للتعاون اإلقليمي

 األخرى. الدولية والمنظمات اإلقليمية

 :ره المهني في لمحةامشو 

الشؤون الدولية في جامعة دار السالم، تنزانيا، ورئيس  إدارةاألستاذ غاستورن تولى  
كان و . ، قبل توليه هذا المنصبقسم القانون العام بكلية القانون بجامعة دار السالم

تنزانيا  ستشارية الوطنية للبيئة في مكتب نائب رئيس جمهوريةعضوا  في اللجنة اال
مستشارا  حول العديد من القضايا مثل  بصفته شارك مع حكومة تنزانياو  المتحدة.

صياغة اللوائح التنظيمية والمبادئ التوجيهية وذلك بهدف إنفاذ أحكام قانون اإلدارة 
م )السكرتير الدائم، مكتب نائب رئيس 6156م لتنزانيا في عام 6112 لعام البيئية

لوكالة  قانوني   كمستشار    ووكاالت التنمية الدولية دة تنزانيا(،جمهورية تنزانيا المتح
في صياغة اللوائح المتعلقة بإدارة  ديوتسش جيسيلزشافت فور إنترناتيونال زوسامناربيت

ومؤسسات دولية أخرى  ،الموارد المائية والصرف الصحي بوزارة المياه والري في تنزانيا
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وترتيب  وساطة بشأنقابل للتطوير  كمستشار  حول قضايا مثل صياغة نموذج
 .Stiftung Partnerschaft mit Afrika e.Vم(، 6152) فريقياأالشراكات بين جامعة ألمانيا و 

القانون البحري في مشروع  ل تنزانيا بصفته خبيرا  قانونيا  ضمن إطار إمارة البحر/ومث  
وكما أنه عضو  م.6152الهندي منذ األمن البحري في المحيط الهندي للجنة المحيط 

 في الدنمارك. الذي يتخذ مقرا  له لشؤون السكان األصليينالفريق العامل الدولي في 
وكذلك عمل في المفوضية السامية الكندية في تنزانيا والبرلمان االتحادي األلماني 

 )البوندستاغ( في برلين، ألمانيا.

بارعا ، شارك في تحرير ونشر العديد من  ونيا  ومؤلفا  قان ثا  يعد األستاذ غاستورن باح
تشمل  األبحاث والكتب حول القضايا القانونية الدولية والتكامل اإلقليمي بوجه خاص.

: لحقوق العرفية للرعاة في تنزانيال: كتب بعنوان "أثر قوانين األراضي الجديدة كتاباته
التكامل القانونية في  "عملياتم(؛ 6112سيمانجيرو باريادي" ) دراسة حالة لمناطق

م(، و"عمليات اإلصالح الدستوري والتكامل في شرق 6155شرق أفريقيا" ) مجتمع
 م(.6152أفريقيا" )

تحديد مالمح بعض من أوراقه األخيرة المنشورة في المجالت الدولية المحكمة: "تشمل 
دولي مجلة الصين للقانون ال 52غير دقيقة للقواعد اآلمرة في القانون الدولي"، 

التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات في إطار بروتوكول ؛ 226-222م( 6152)
تفاقية عامة إفريقيا: استعراض االتجاهات في ضوء أشرق تمع السوق المشتركة لمج

 RECHT IN AFRIKA/LAW IN]لمنظمة التجارة العالمية بشأن التجارة في الخدمات"، 

AFRICA, 2015:2:198- 223]ات الحتمية في الكفاءات التشريعية للجمعية ؛ "االصالح
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"، ]القانون والسياسة في أفريقيا، وآسيا وأمريكا الالتينية، فريقياأالتشريعية لشرق 
حيازة األراضي المرنة في المناطق الحضرية  فترة فعالية[؛ و"22-62 5م:6151

لتنزانيا وتجارب  العشوائية في منطقة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي: دراسة حالة  
: 6م:6152للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي،  ة، ]المجلة القانونيمن زامبيا وناميبيا"

521-525.] 

باحث أفريقي ها على العديد من الجوائز األكاديمية بما فياألستاذ غاستون حصل و 
 لقانون، جامعة والية نيويورك.لم في مدرسة بافلو 6152فولبرايت عام 

 التعليم

البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة على شهادتي األستاذ غاستورن  نال
شهادة الدكتوراه من جامعة بايرويت، ألمانيا ومنح . م6112دار السالم، تنزانيا في عام 

 .م6112عام 

 الشخصية

 .. وهو متزوج ولديه أوالدم5722ديسمبر/ كانون األول  61ولد األستاذ غاستورن في 


